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BÁO CÁO 

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đến ngày 01/7/2020 
 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

1. Diễn biến tình hình thời tiết và nguồn nước. 

Từ đầu vụ Hè Thu đến nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng 

kéo dài, gió Tây Nam xuất hiện sớm và có cường độ mạnh. Đợt nắng nóng cục bộ 

đã xuất hiện ở vùng  đồng bằng vào giữa tháng 2, từ tháng 3 nắng nóng phát triển 

diện rộng và tính đến nay đã xuất hiện 10 đợt. Trong đó đáng chú ý nhất là 4 đợt 

kéo dài gần như liên tục trong tháng 5 sang nửa đầu tháng 6 làm cho nhiệt độ tăng 

cao ảnh hưởng đến đờ i sống của nhân dân. Đợt nắng nóng từ ngày 05-13/5 ở vùng 

đồng bằng có nhiều ngày nắng nóng xảy ra đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 

lên tới 40.5
0
C, độ ẩm thấp nhất đạt 39-42%. Với tình hình thời thời diễn biến phức 

tạp như trên đã gây hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn toàn tỉnh . 

Đến thời điểm hiện tại (01/7/2020), dung tích hữu ích các hồ chứa còn lại 

khoảng 27.12% so với dung tích thiết kế, một số hồ chứa dung tích rất thấp như: 

Triệu Thượng 1 13,32%, Triệu Thượng 2 13,71 Ái Tử 31,45%, Nghĩa Hy 28,12%, 

Đá Mài 35,82%, Kinh Môn 29,20%, Trúc Kinh 32,35%, La Ngà 16,72%, Bảo Đài 

21,30%, Bàu Nhum 20,03%...; trên sông Vĩnh Phước mực nước -1,54m, trên sông 

Cánh Hòm tại Mai Xá mực nước -0,52m, tại Xuân Hòa mực nước -0,95m. Các 

kênh tiêu nội đồng như kênh tiêu Vĩnh Sơn thuộc hệ thống tưới La Ngà khô cạn 

không đủ nước cho các trạm bơm Phan Hiền 1; Phan Hiền 2; Phan Hiền 3 bơm 

đồng thời nên phải bơm luân phiên; Kênh tiêu Tân Bích thuộc hệ thống Kinh Môn 

cũng đã cạn kiệt nước không đủ nước cho trạm bơm Kinh Môn bơm tưới. 

2. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn. 

Với tình hình khí hậu, thời tiết và nguồn nước bất lợi như trên đã gây hạn hán, 

thiếu nước với diện tích bị ảnh hưởng là khoảng 1.484ha lúa. Trong đó: Huyện 

Vĩnh Linh 541ha lúa (tập trung ở Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa); 

huyện Gio Linh 847,1ha lúa (tập trung ở vùng Gio Mỹ, Gio Thành, Gio Phong, 

Trung Sơn); huyện Cam Lộ 75ha lúa (tập trung ở Cam Hiếu, Cam Thủy, Cam 

Chính). 

3. Các giải pháp chống hạn đã và đang triển khai thực hiện. 

Để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây lúa giai đoạn làm đồng, đẻ nhánh và 

vào cuối vụ, hạn chế thấp nhất diện tích bị khô cháy, mất trắng. Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản 

lý, khai thác công trình thủy lợi, các địa phương liên quan kiểm tra, rà soát, xây 
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dựng và triển khai thực hiện ngay các giải pháp chống hạn từ nay đến cuối vụ sản 

xuất năm 2020, bao gồm: 

- Các hồ đập tiếp tục thực hiện tưới luân phiên để tiết kiệm nước, xả nước 

Bảo Đài xuống Sa Lung để hỗ trợ nước tưới cho hệ thống La Ngà. Các trạm bơm 

cuối nguồn tăng cường hoạt động luân phiên bơm tưới, nạo vét bể hút các trạm 

bơm, đắp chặn các trục tiêu để giữa nước bơm tưới…. 

- Tập trung điều tiết tối đa nước hồ Ái Tử, Trung Chỉ để tưới hỗ trợ cho trạm 

bơm Vĩnh Phước. 

- Xả nước hồ Trúc Kinh xuống sông Cánh Hòm để tạo nguồn bơm tưới bắt 

đầu từ 8h ngày 27/6/2020. 

4. Dự kiến triển khai phương án trong thời gian tới. 

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hiện nay hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo công tác chống hạn, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị 

liên quan trực thuộc phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi tỉnh, các địa phương liên quan triển khai quyết liệt, kịp thời các giải 

pháp chống hạn. Tập trung phối hợp điều tiết, sử dụng nguồn nước luân phiên có 

hiệu quả, hài hòa giữa các đơn vị dùng nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiếu 

nước gây ra. Trong đó tập trung một số giải pháp sau: 

- Điều tiết nguồn nước từ hồ Ái Tử, hồ Trung Chỉ và trạm bơm Vĩnh Phước 

để phục vụ tưới, chống hạn cho vùng tưới hồ Ái Tử. 

- Giải pháp nạo vét, xã nước từ hồ Hà Thượng, Kinh Môn xuống sông Cánh 

Hòm tạo nguồn cho các  trạm bơm Xuân Long, Kinh Môn, Bến Ngự, Thủy Khê, 

Nhĩ hạ, Tân Minh, Mai Hà (khoảng 1.130 ha) bơm tưới chống hạn. 

- Điều tiết tưới cho vùng cuối nguồn của hệ thống La Ngà, Sa Lung gồm:  

Kênh N2-7, Kênh N1-6  và vùng do các trạm bơm dã chiến phụ trách. 

- Đắp chặn đập ngăn mặn sông Hiếu để tạo nguồn cho trạm bơm Cam lộ bơm 

tưới với diện tích 800ha. 

- Lắp đặt các trạm bơm dã chiến trên kênh chính Trúc Kinh, tại cống lấy nước 

hồ Nghĩa Hy và cống lấy nước hồ Ái Tử.   

5. Kiến nghị, đề xuất. 

- Trong thời gian qua, để chủ động triển khai các giải pháp chống hạn (Theo 

phương án tổ chức sản xuất được UBND tỉnh phê duyệt), Công ty TNHH MTV 

Quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã phối hợp với các địa phương, đơn vị huy 

động lực lượng nhân công, người dân địa phương thực hiện các phương án chống 

hạn với nguồn kinh phí là 306.000.000 đồng (Thực hiện tại mục 3). 

 - Với tình hình thời tiết diễn biến theo chiều hướng bất lợi như hiện nay, để 

đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT dự kiến phương 

án chống hạn và nguồn kinh phí thực hiện là 1.384.000.000 đồng (Thực hiện tại 

mục 4). 
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Để chủ động trong công tác chống hạn, chủ động nguồn nước phục vụ sản 

xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí 

1.690.000.000 đồng để hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị thực hiện. 

(Có phục lục chi tiết kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- GĐ Sở, các PCĐ Sở; 

- Các Chi cục: Thủy lợi, T.Trọt và BVTV; 

- Công ty TNHH MTV QLKTCTTL; 

- Lưu VT. 

 

 

 
 

Hồ Xuân Hòe 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo báo cáo số 202 /BC-SNN ngày  03  tháng 7 năm 2020) 

TT Hạng mục công trình Kinh phí (đồng) 

A CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN       306.000.000  

1 Đắp cống 7 cửa kênh tiêu Tân Bích          15.000.000  

2 Đắp đập ngăn mặn Vĩnh Phước         28.000.000  

3 Đắp cống ngăn mặn Mai Xá         12.000.000  

4 Nạo vét bể hút và nối dài ống hút trạm bơm Vĩnh Phước          39.000.000  

5 Nạo vét kênh tiêu Hà Mã- hệ thống Hà Thượng            8.000.000  

6 Đắp đập ngăn Sông Hiếu - hệ thống TB Cam Lộ        100.000.000  

7 
Đắp giữ nước kênh tiêu Mùi Lò (HTX Tân Mỹ) - hệ 

thống Bảo Đài 
         10.000.000  

8 
Đắp kênh tiêu Thanh Niên (HTX Đơn Thạnh)- hệ thống 

Bảo Đài 
         10.000.000  

9 
Đắp chặn các kênh tiêu nội đồng các HTX (Gia Lâm, 

Phúc Lâm, Vĩnh Tiến, Sa Trung) - hệ thống Bảo Đài 
        20.000.000  

10 Đắp đập Chòi Lã- hệ thống Hà Thượng         12.000.000  

11 Đắp cống ngăn mặn Xuân Hòa         12.000.000  

12 Nạo vét kênh dẫn TB Tân Minh - hệ thống Hà Thượng          20.000.000  

13 Nạo vét kênh dẫn bề hút TB Xuân Long          20.000.000  

B CÁC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN      1.384.000.000  

I Nạo vét kênh dẫn thượng lưu cống lấy nước đầu mối       190.000.000  

1 
Nạo vét kênh dẫn thượng lưu cống lấy nước đầu mối 

Nam Thạch Hãn 
        40.000.000  

2 
Nạo vét kênh dẫn thượng lưu cống lấy nước đầu mối hồ 

Triệu Thượng 1 
        20.000.000  

3 
Nạo vét kênh dẫn thượng lưu cống lấy nước đầu mối hồ 

Triệu Thượng 2 
        20.000.000  

4 
Nạo vét kênh dẫn thượng lưu cống lấy nước đầu mối hồ 

Ái Tử 
        30.000.000  

5 
Nạo vét kênh dẫn thượng lưu cống lấy nước đầu mối hồ 

Nghĩa Hy 
         20.000.000  

6 
Nạo vét kênh dẫn thượng lưu cống lấy nước đầu mối hồ 

Trúc Kinh 
         40.000.000  

7 
Nạo vét kênh dẫn thượng lưu cống lấy nước đầu mối Sa 

Lung 
         20.000.000  
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TT Hạng mục công trình Kinh phí (đồng) 

II Nạo vét kênh dẫn và bể hút trạm bơm        143.000.000  

1 Nạo vét kênh dẫn và bể hút trạm bơm Quảng Điền 16.000.000 

2 Nạo vét kênh dẫn và bể hút trạm bơm Hiền Lương 14.000.000 

3 Nạo vét kênh dẫn và bể hút trạm bơm Phước Lễ 16.000.000 

4 Nạo vét kênh dẫn và bể hút trạm bơm N4-18 16.000.000 

5 Nạo vét kênh dẫn và bể hút trạm bơm Ái Tử 12.000.000 

6 Nạo vét kênh dẫn và bể hút trạm bơm Đông Giang 16.000.000 

7 Nạo vét kênh dẫn và bể hút trạm bơm Bàu Đá 7.000.000 

8 Nạo vét kênh dẫn và bể hút trạm bơm Mai Hà 8.000.000 

9 Nạo vét kênh dẫn và bể hút trạm bơm Nhĩ Hạ 10.000.000 

10 Nạo vét kênh dẫn và bể hút trạm bơm Bến Ngự 14.000.000 

11 Nạo vét kênh Gio Phong và bể hút trạm bơm Kinh Môn 14.000.000 

III Đắp chặn các đập ngăn dâng nước 41.000.000 

1 Đắp đập Lập Thạch - HT Ái Tử 6.000.000 

2 Đắp đập Trung Chỉ - HT Ái Tử 10.000.000 

3 
Đắp đập Hói Sòng tại thượng lưu máng N4-2 - HT Trúc 

Kinh 
25.000.000 

IV Lắp đặt các trạm bơm dã chiến  380.000.000 

1 
Lắp đặt máy bơm dầu tại K4/ kênh chính - HT Trúc 

Kinh 
30.000.000 

2 Lắp đặt máy bơm điện tại K11/ KC - HT Trúc Kinh 50.000.000 

3 Lắp đặt trạm bơm dã chiến tại đầu mối Nghĩa Hy 100.000.000 

4 Lắp đặt trạm bơm dã chiến tại đầu mối Sa Lung 100.000.000 

5 Lắp đặt trạm bơm dã chiến tại đầu mối Ái Tử 100.000.000 

V 
Sửa chữa cống xả xuống sông Vĩnh Phước (tại 

K5+085/ kênh chính Ái Tử) 
120.000.000 

IV Hỗ trợ tiền dầu, điện vượt định mức bơm chống hạn 510.000.000 

  TỔNG CỘNG 1.690.000.000 
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